
Osnovna šola Šenčur 

Pipanova cesta 43, 

4208 Šenčur 

 

 

 

OBVESTILO 

 

 

 

V mesecu oktobru se bomo udeležili 26. MEDNARODNEGA LJUBLJANSKEGA 

MARATONA (22.10.2022). 

 

Vsi, ki si želite sodelovati, si preberite izvleček razpisa (oglasna deska, spletna stran) in 

izpolnite prijavnico. Prijavnico dobite v kabinetu športne vzgoje ali na šolski spletni strani. 

 

Prijavnica mora biti obvezno oddana športnemu pedagogu, do roka, ki je naveden. Vse 

kasnejše prijave ne bodo možne! 

 

 

Športni pozdrav! 

    Aktiv ŠPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIJSKI TEK 1.-5. razred 

DATUM IN ČAS PRIREDITVE 

Sobota, 22. oktober 2022, ob 12.50 uri. 

DOLŽINA PROGE 

- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk 1. in 2. razreda je 600 m. 

- dolžina proge za promocijski tek učencev in učenk od 3. do 5. razreda je 1.350 m. 

URNIK ŠTARTOV 

- promocijski tek za učence 1. in 2. razreda ob 12.50 uri 

- promocijski tek za učenke 1. in 2. razreda ob 13.00 uri 

- promocijski tek za učence od 3. - 5. razreda ob 13.10 uri 

- promocijski tek za učenke od 3. - 5. razreda ob 13.20 uri 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju dežura zdravniška služba. 

Promocijski tek osnovnih šol se prične na Slovenski cesti in konča na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah središča mesta. 

OSNOVNOŠOLSKI TEK 6.-9. Razred 

DOLŽINA PROGE 

Dolžina proge za tekmovalni del je 1.800 m. 

URNIK ŠTARTOV 

- tek za učence 6. razreda OŠ ob 13.45 uri 

- tek za učenke 6. razreda OŠ  ob 14.00 uri 

- tek za učence 7. razreda OŠ ob 14.15 uri 

- tek za učenke 7. razreda OŠ ob 14.30 uri 

- tek za učence 8. razreda OŠ  ob 14.45 uri 

- tek za učenke 8. razreda OŠ  ob 15.00 uri 

- tek za učence 9. razreda OŠ ob 15.15 uri 

- tek za učenke 9. razreda OŠ  ob 15.30 uri 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na cilju dežura zdravniška služba. 

SPLOŠNA DOLOČILA 

Tekmovanje poteka po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). 

Informacijska služba, ki daje vsa navodila v zvezi s tekmovanjem, posluje na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel: 01/234 

80 00. 

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl/results11 

Pritožbena komisija posluje na dan tekmovanja na Kongresnem trgu, med 13.30 in 17.00 uro, v prostorih sekretariata. Pisne pritožbe 

sprejema pritožbena komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR. 

 

 

http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl/results11


 

26. MEDNARODNI LJUBLJANSKI MARATON  

(PRIJAVA NAJKASNEJE DO 11.10.2022) 

 

 

 

IME IN PRIIMEK: _______________________ 

RAZRED: _________ 

LETO ROJSTVA: ____________ 

E. MAIL STARŠEV:_______________________ 

 

Učence od 1. do 4. razreda na tekmovanje pripeljejo in odpeljejo starši!  

 

Dvig štartnih številk bo pri športnih pedagogih na dogovorjenem mestu (končno obvestilo 

pred maratonom) 30 minut pred startom. 

 

 

(prosimo obkrožite) 

 

Na tekmovanje bomo otroka pripeljali starši:  DA  NE 

 

Po tekmovanju bomo otroka odpeljali starši:  DA  NE 

 

Podpis staršev 

 

_________________________ 

 

 


